
 

CONTROL OMNI

Frihet. Självständighet.  
Enkelhet. Control Omni.

Gewa Control Omni är en fjärrkontroll med  
bildskärm anpassad för personer med rörelsehinder.
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Pore que explacerro cullatur?  
Nest isti tenimporum que pres  

derspie tuscium audandeliati  

Med Andromeda Socket får man frihet att själv bestämma när man vill 
tända/släcka lampan

OMGIVNINGSKONTROLL

Andromeda Socket
ger möjlighet att trådlöst styra olika 
apparater hemma
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Frihet OCh SjälvStändighet

Alla människor har behov av att delta, vara 

självständiga och att kunna kommunicera 

med nära och kära. Control Omni passar 

personer som har ett stort behov av att själva 

kunna styra sin tillvaro och som ställer höga 

krav på funktion och tillförlitlighet.

AnvändArvänlig

Control Omni är lättanvänd. Färdiga mallsidor 

finns inlagda redan från början, och därefter 

är det enkelt att lägga in nya sidor och bilder. 

Alla bilder, sidor och bakgrundsfärger kan 

anpassas efter behov.

MObilteleFOn ”på köpet”

Control Omni ger möjlighet till full  

kontroll över telefonerande. Det med

följande headsetet garanterar privata 

samtal. Man kan lägga in bilder på telefon

kontakterna och skicka SMS  

med hjälp av ordprediktion.

Så enkelt StyrS COntrOl OMni 
Control Omni styrs genom att trycka direkt 

på skärmen eller genom scanning. Man

överkontakter för att styra scanning finns 

i många olika storlekar, former, färger och 

funktioner (beställs separat).

ir OCh Z-wAve

Som första produkt inom sitt område klarar 

Control Omni av både IR och Zwave. IR är 

bra för att styra det man ser: lampan i ta

ket, tvapparaten, eller sängen man ligger i. 
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ANDROMEDA  SOCKET

> ARTIKELNuMMER: 419880

> BESÖK VÅR HEMSIDA för mer information

SJÄLVSTÄNDIGHET 

Andromeda Socket är speciellt anpassad för 
funktionshindrade som vill kunna leva ett mer 
självständigt liv, t.ex trådlöst kunna tända/släcka 
lampor, sätta på/stänga av olika apparater. Den kan 
lätt flyttas mellan olika vägguttag.

FLExIBELT STyRSÄTT

Den kan styras på tre olika sätt, med en IRsändare, 
en Radiosändare eller en ansluten manöverkontakt.

TRyCKA/HÄNDA ÖVNINGAR

Med en ansluten manöverkontakt så är det möjligt 
att utföra trycka/hända övningar, t.ex ansluta 
en elvisp som bara aktiveras när man trycker på 
manöverkontakten.

INByGGD PÅ/AVKNAPP

Andromeda Socket har också en inbyggd              
På/avknapp som gör att man alltid kan manövrera 
enheten även om man inte har någon IR/radio
sändare. Den har också en blå indikeringslampa 
som visar om det finns ström i uttaget.

LÄTT ATT PROGRAMMERA

Den är lätt att programmera, vilket görs med den 
inbyggda På/avknappen.

Andromeda socket finns i olika utförande för olika 
länder.

TEKNISKA DATA

Drivspänning: 230V AC, 50 Hz

Max belastning: 3600VA, 16A resistiv last

Programmeringskanaler IR: GewaLinkkanaler 

Radiosystem: ZWave

Radiofrekvens: 868.42 MHz

uttag för manöverkontakt: 3,5 mm (2pol mono hona)

Användningsmiljö: Inomhus (IP 21)

Fysiska mått: 53 x 122 x 43mm (exkl stickkontakt)


